
 

 
 

คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  ๑๑๗/๒๕๕๔ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
---------------------------------------------------- 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒  ว่าด้วยการแบง่ส่วนราชการภายใน  และอํานาจหน้าที่
ของสถานศึกษา หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ.๒๕๔๘  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรค ๑  แห่ง
พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  ดังนี ้

 

๑.  นางแสนสุข  คําแก้ว   หัวหน้ากลุ่มสาระ  
๒. นางสุภาภรณ ์  ภู่ระหงษ ์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ  
๓. น.ส.ภัทรนุช  คําด ี   รองหัวหน้ากลุ่มสาระ  
๔. นางสุภาภรณ ์  ภู่ระหงษ ์  วดัผลกลุ่มสาระ 
๕. น.ส.ภัทรนุช  คําด ี   พัสดุกลุ่มสาระ 
๖. นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห์  งานวิจยั/สารสนเทศกลุ่มสาระ 
๗. นายโกวิทย ์  บุญทว ี   ประชาสัมพนัธ์กลุ่มสาระ 
๘. น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต   งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ 
๙. น.ส.ภัทรนุช  คําด ี   สวัสดิการ/เหรัญญิกกลุม่สาระ 
๑๐ น.ส.โศจยา  ดวงสิน   บรรณารักษ์ห้องสมุดกลุ่มสาระ  
๑๑. น.ส.ทวินันท ์  ใสขาว   บรรณารักษ์ห้องสมุดกลุ่มสาระ 
๑๒. น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต   งานควบคุมภายในกลุ่มสาระ 
๑๓. น.ส.เกวล ี  บุญบา   เจ้าหน้าที่ศูนย์ E-Learning  กลุม่สาระ 
๑๔. น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต   เจา้หน้าที่ศูนย์ E-Learning  กลุม่สาระ 
๑๕. นายโกวิทย ์  บุญทว ี   เจ้าหน้าที่ศูนย์ E-Learning  กลุม่สาระ 
๑๖. น.ส.ทวินันท ์  ใสขาว   เจ้าหน้าที่ศูนย์ E-Learning  กลุม่สาระ 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒ 
 

๑๘.น.ส.ภัทรนุช  คําด ี   หัวหน้าระดับ ม.๑ 
๑๙.น.ส.รุ่งตะวัน  ทาโสต   หัวหน้าระดับ ม.๒ 
๒๐.นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห์  หัวหน้าระดับ ม.๓ 
๒๑.นายโกวิทย ์  บุญทว ี   หัวหน้าระดับ ม.๔ 
๒๒.นางพิมพ์สุภัค  บุบผา   หัวหน้าระดับ ม.๕ 
๒๓.นางสุภาภรณ ์  ภู่ระหงษ ์  หัวหน้าระดับ ม.๖ 
๒๔.น.ส.เกวล ี  บุญบา   เลขานุการกลุ่มสาระ 

 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคําสั่งนี ้ ตัง้ใจปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ  เพื่อให้การ
ดําเนินงานในทุก ๆ ด้านบรรลผุลตามเปา้หมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 
 

        ทั้งนี้   ตั้งแต่วนัที่     ๑๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 

สั่ง   ณ   วันที่     ๑๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 

 
 

(นายพิชยนันท์  สารพานิช) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่   ๑๑๘ /๒๕๕๔ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
---------------------------------------------------- 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ .โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒  ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายใน  และ
อํานาจหนา้ที่ของสถานศึกษา หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ.๒๕๔๘  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ 
วรรค ๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ดังนี ้

 

๑.  นางกาญจนา  สินวิชยั   หัวหน้ากลุ่มสาระ  
๒.. น.ส.สุวรรณ ี  พิริยะประทาน  รองหัวหน้ากลุม่สาระ  
๓.  นางปุญยนชุ  เอกศิริ   รองหัวหน้ากลุ่มสาระ  
๔. น.ส.สุวรรณ ี  พิริยะประทาน  วัดผลกลุ่มสาระ  
๕.  นางปุญยนชุ  เอกศิริ   วัดผลกลุ่มสาระ 
๖.  น.ส.อนุศรา  บุญหลิม   พัสดุกลุ่มสาระ 
๗.  นายวิท ู  ศรารัชต ์  พัสดุกลุ่มสาระ 
๘. นางปุญยนชุ  เอกศิริ   งานวิจยั/สารสนเทศกลุ่มสาระ 
๙. น.ส.บุษบา  กล้าขยัน   งานวิจยั/สารสนเทศกลุ่มสาระ 
๑๐.นายเล็ก  สินวิชยั   ประชาสัมพนัธ์กลุ่มสาระ 
๑๑.นายวิท ู  ศรารัชต ์  ประชาสัมพนัธ์กลุ่มสาระ 
๑๒. น.ส.ปราณ ี  เปรียบสม  งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ 
๑๓. นายอทิพงษ ์  มหานิล   งานประกันคณุภาพการศึกษากลุ่มสาระ 
๑๔. น.ส.สุวรรณ ี  พิริยะประทาน  เหรัญญิกกลุ่มสาระ 
๑๕ นายอุตสาห์  สังขรัตน ์  บรรณารักษ์ห้องสมุดกลุ่มสาระ  
๑๖ น.ส.แจ่มจันทร์ ดอกมะเดื่อ  บรรณารักษ์ห้องสมุดกลุ่มสาระ  
๑๗. ว่าที่ ร.ต.หญิงก่ิงกมล ชูกะวิโรจน ์  งานควบคุมภายในกลุ่มสาระ 
๑๘. น.ส.พิชชาพร  บุญยืน   งานควบคุมภายในกลุ่มสาระ 
๑๙. นายเล็ก  สินวิชยั   เจ้าหน้าที่ศูนย์ E-Learning  กลุม่สาระ 
 
 
 
 



 
๒ 

 
๒๐. นางปุญยนุช  เอกศิริ   เลขานุการกลุ่มสาระ  
๒๑. น.ส.อนุศรา  บุญหลิม   เลขานุการกลุ่มสาระ  

 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคําสั่งนี ้ ตั้งใจปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ  เพื่อให้การ
ดําเนินงานในทุก ๆ ด้านบรรลผุลตามเปา้หมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 
 

        ทั้งนี้   ตั้งแต่วนัที่     ๑๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 

สั่ง   ณ   วันที่     ๑๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 
 

(นายพิชยนันท์  สารพานิช) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  ๑๑๙ /๒๕๕๔ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
---------------------------------------------------- 

 

เพือ่ให้การปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒  ว่าด้วยการแบง่ส่วนราชการภายใน  และอํานาจหน้าที่
ของสถานศึกษา หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ.๒๕๔๘  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรค ๑  แห่ง
พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์  ดังนี ้

 

๑.  น.ส.มณทิพย ์  เจริญรอด หัวหน้ากลุ่มสาระ  
๒. นางพจมาน  ชีววัฒนา  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ  
๓. น.ส.วชิราภรณ ์ สันตวงษ ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระ  
๔. นางพัชรี  ระมาตร์  วัดผลกลุ่มสาระ 
๕. น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา พัสดุกลุ่มสาระ 
๖. น.ส.สุพัตรา  เพียรไธสง งานวิจยั/สารสนเทศกลุ่มสาระ 
๗. น.ส.วชิราภรณ ์ สันตวงษ ์ ประชาสัมพนัธ์กลุ่มสาระ 
๘. น.ส.สุพัตรา  เพียรไธสง งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ 
๙. นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข เหรัญญิกกลุ่มสาระ 
๑๐ น.ส.พอพิศ  แก้วคูณ  บรรณารักษ์ห้องสมุดกลุ่มสาระ  
๑๑. น.ส.ศิราภร  นาบญุ  งานควบคุมภายในกลุ่มสาระ 
๑๒. น.ส.วชิราภรณ ์ สันตวงษ ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ E-Learning  กลุม่สาระ (๖๓๔) 
๑๓. น.ส.ฌัชชา  ปัญญาเมา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการฟิสิกส์ (๖๒๒) 
๑๔. น.ส.พอพิศ  แก้วคูณ  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการเคมี    (๖๒๓) 
๑๕. น.ส.สุกัญญา  โกเฮงกุล  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการชีววทิยา (๖๒๔) 
๑๖. น.ส.มณทิพย ์ เจริญรอด เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ (๖๓๑) 
๑๗. นางพจมาน  ชีววัฒนา  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ (๖๔๑) 
๑๘. นายสุเนตร  ศรีใหญ่  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ (๖๔๒) 
 
 
 
 
 



 
๒ 

 
 
๑๙. น.ส.สุพัตรา  เพียรไธสง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ (๖๔๔) 
๒๐.น.ส.สุพัตรา  เพียรไธสง เลขานุการกลุ่มสาระ  

 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคําสั่งนี ้ ตั้งใจปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ  เพื่อให้การ
ดําเนินงานในทุก ๆ ด้านบรรลผุลตามเปา้หมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 
 

        ทั้งนี้   ตั้งแต่วนัที่     ๑๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 

สั่ง   ณ   วันที่     ๑๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 
 

(นายพิชยนันท์  สารพานิช) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่ ๑๒๐/๒๕๕๔ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
---------------------------------------------------- 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม โรงเรียนวชิรธรรม
สาธิตเปน็ไปตามระเบียบคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒  ว่าดว้ยการแบ่งส่วนราชการ
ภายใน  และอํานาจหน้าที่ของสถานศึกษา หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ.๒๕๔๘  อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๒๗ วรรค ๑  แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  ดังนี ้

 

๑.  น.ส.อัญชล ี  เขมะประภา  หัวหน้ากลุ่มสาระ  
๒. นางลาํพอง  พูลเพิ่ม   รองหัวหน้ากลุ่มสาระ  
๓. นายอภิวัฒน ์  บุญอ่อน   รองหัวหน้ากลุ่มสาระ  
๔.นายอภิวัฒน ์  บุญอ่อน   วัดผลกลุ่มสาระ 
๕. น.ส.วันนภา  สายพิมพนิ  พัสดุกลุ่มสาระ 
๖. นายอนุชา  คําแดง   พัสดุกลุ่มสาระ 
๗. น.ส.วรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน ์  งานวิจยั/สารสนเทศกลุ่มสาระ 
๘. นายอนุชา  คําแดง   ประชาสัมพนัธ์กลุ่มสาระ 
๙. น.ส.วรัทยา  ธนพัฒนรุ่งโรจน ์  งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ 
๑๐. นางลาํพอง  พูลเพิ่ม   เหรัญญิกกลุ่มสาระ 
๑๑ นางสุมิตรา  สุวรรณธาดา  บรรณารักษ์ห้องสมุดกลุม่สาระ  
๑๒ น.ส.ดวงพร  เชื้อมโนชาญ  บรรณารักษ์ห้องสมุดกลุ่มสาระ  
๑๓. นางวราภรณ ์ สัตยมาภากร  งานควบคุมภายในกลุ่มสาระ 
๑๔. นายปวิตร  สมนึก   เจ้าหน้าที่ศูนย์ E-Learning  กลุม่สาระ 
๑๕. นายอภิวัฒน ์  บุญอ่อน   เจ้าหน้าที่ศูนย์ E-Learning  กลุม่สาระ 
๑๖. นางประพิมพรรณ อินทรศิริพงษ ์  เจ้าหน้าที่ศูนย์พุทธศาสน ์
๑๗. น.ส.ดวงพร  เชื้อมโนชาญ  เจ้าหน้าที่ศูนย์พิพิธภัณฑ ์
๑๘. น.ส.สุกัญญา  ชาซิโย   เจ้าหน้าที่ศูนย์พิพิธภัณฑ ์
๑๙. นางกาญจนา  ศิริมหา   สวัสดิการกลุ่มสาระ 
 
 
 
 



 
๒ 

 
๒๐. นายพิราม  ภูมิวิชิต   กิจกรรมกลุ่มสาระ 
๒๑. นายมนตรี  สุขสวัสดิ ์  กิจกรรมกลุ่มสาระ 
๒๒. นางอุษณีษ ์  อ้ึงวิฑูรสถิตย ์  กิจกรรมกลุ่มสาระ 
๒๓. นางวราภรณ ์  สัตยมาภากร  เลขานุการกลุ่มสาระ  

 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคําสั่งนี ้ ตั้งใจปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ  เพื่อให้การ
ดําเนินงานในทุก ๆ ด้านบรรลผุลตามเปา้หมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 
 

        ทั้งนี้   ตั้งแต่วนัที่     ๑๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 

สั่ง   ณ   วันที่     ๑๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 
 

(นายพิชยนันท์  สารพานิช) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  ๑๒๑/๒๕๕๔ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
---------------------------------------------------- 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้รู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เป็นไป
ตามระเบียบคณะกรรมการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา  เขต ๒  ว่าด้วยการแบ่งสว่นราชการภายใน  และ
อํานาจหนา้ที่ของสถานศึกษา หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ.๒๕๔๘  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ 
วรรค ๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้รู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ดังนี ้

 

๑.  นายณรงค ์  หนูนารี   หัวหน้ากลุ่มสาระ  
๒. นายนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ  
๓. นางวราภรณ ์  แก้วเชาว์รัมย ์  วัดผลกลุ่มสาระ 
๔. นายเพิ่มศักดิ ์  พูลสวัสดิ ์  พัสดุกลุ่มสาระ 
๕. นางวราภรณ ์  แก้วเชาว์รัมย ์  งานวิจยักลุ่มสาระ 
๖. นายนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย  งานวิจยักลุ่มสาระ 
๗. นางปภาดา  พชรพงษ์สุข  งานวิจยักลุ่มสาระ 
๘. นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง   สารสนเทศกลุ่มสาระ 
๙. นางสาวฝนทอง ศิริพงษ ์   ประชาสมัพนัธ์กลุ่มสาระ 
๑๐. นายภาคภูม ิ  แก้วเย็น   งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ 
๑๑. นายณรงค ์  หนูนารี   เหรัญญิกกลุ่มสาระ 
๑๒. นางพรพรรณ  ยวดยิ่ง   บรรณารักษ์ห้องสมุดกลุ่มสาระ  
๑๓. นายนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย  งานควบคุมภายในกลุ่มสาระ 
๑๔. นายเพิ่มศักดิ ์ พูลสวัสดิ ์  เจ้าหน้าทีห้่อง  Fitness 
๑๒๕. นางปภาดา  พชรพงษ์สุข  เลขานุการกลุ่มสาระ  

 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคําสั่งนี ้ ตั้งใจปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ  เพื่อให้การ
ดําเนินงานในทุก ๆ ด้านบรรลผุลตามเปา้หมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 
 

        ทั้งนี้   ตั้งแตว่นัที่     ๑๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 

สั่ง   ณ   วันที่     ๑๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 
 

(นายพิชยนันท์  สารพานิช) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 



 

 
 

คําส่ังโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  ๑๒๒/๒๕๕๔ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
---------------------------------------------------- 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒  ว่าด้วยการแบง่ส่วนราชการภายใน  และอํานาจหน้าที่ของ
สถานศึกษา หรอืส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.๒๕๔๘  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรค ๑  แหง่
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ    ดังนี ้

๑. นายคํานวณ  ยงประเดิม  หัวหน้ากลุ่มสาระ  
๒. นางนวรัตน ์  นาคเสนีย์  รองหวัหน้ากลุ่มสาระ  
๓. นางนวรัตน ์  นาคเสนีย์  วัดผลกลุ่มสาระระดับ ม.ต้น 
๔. นางกุณฑล ี  เจษฎาวัลย์  วัดผลกลุ่มสาระระดับ ม.ปลาย 
๕. นายอุสาห ์  เพชรประพันธ ์  พัสดุกลุ่มสาระ 
๖. นายคํานวณ  ยงประเดิม  งานวิจัย/สารสนเทศกลุ่มสาระ 
๗. นางนวรัตน ์  นาคเสนีย์  งานวิจัย/สารสนเทศกลุ่มสาระ 
๘. นางกุณฑล ี  เจษฎาวัลย์  งานวิจัย/สารสนเทศกลุ่มสาระ 
๙. นางณัฏฐธ์ยาน ์  สนั่นไหว   ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระ 
๑๐.นายคํานวณ  ยงประเดิม  งานประกันคุณภาพการศกึษากลุม่สาระ 
๑๑.นางนวรัตน ์  นาคเสนีย์  งานประกันคุณภาพการศกึษากลุม่สาระ 
๑๒.นางนวรัตน ์  นาคเสนีย์  เหรัญญิกกลุ่มสาระ 
๑๓.นางกุณฑล ี  เจษฎาวัลย์  บรรณารักษห์้องสมุดกลุ่มสาระ  
๑๔.นายคํานวณ  ยงประเดิม  งานควบคุมภายในกลุ่มสาระ 
๑๕.นายสาธิต  แก้วศรีทัศน ์  เจ้าหน้าที่ศูนย์ E-Learning  กลุม่สาระ 
๑๖.นางณัฏฐธ์ยาน ์ สนั่นไหว   เลขานุการกลุ่มสาระ  

 

ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังตามคําสั่งนี้  ต้ังใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ  เพื่อใหก้ารดําเนนิงาน
ในทุก ๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 
 

        ทั้งนี้   ต้ังแต่วันที่     ๑๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 

สั่ง   ณ   วันที่     ๑๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 

 
(นายพิชยนันท์  สารพานิช) 

ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 



 
 

 
 

คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  ๑๒๓ /๒๕๕๔ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
---------------------------------------------------- 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เป็นไปตามระเบยีบคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒  ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายใน  
และอํานาจหน้าที่ของสถานศึกษา หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ.๒๕๔๘  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ 
วรรค ๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ดังนี ้

 

๑.  น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์   หัวหน้ากลุ่มสาระ  
๒. นายสมจิตร์  แพทย์รัตน ์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ  
๓. น.ส.สารฤทธิ ์  โพธิราช   รองหัวหน้ากลุ่มสาระ  
๔. นายประมวล  เนตรสว่าง  ที่ปรึกษากลุ่มสาระ 
๕. น.ส.ลักษณา  อังกาบส ี  วัดผลกลุ่มสาระ 
๖. นางวสาวภานุมาศ ชาติทองแดง  วัดผลกลุ่มสาระ 
๗. นายศุภกิจ  หนองหัวลิง  พัสดุกลุ่มสาระ 
๘. น.ส.มยุรี  มิ่งมงคล   พัสดุกลุ่มสาระ 
๙. นายสุวิท  ปิ่นอมร   งานวิจยั/สารสนเทศกลุ่มสาระ 
๑๐.น.ส.เสาวลักษณ ์ สันติธรรมเมธ ี  งานวิจยั/สารสนเทศกลุ่มสาระ 
๑๑. นายเพชร  สาระจนัทร์  ประชาสัมพนัธ์กลุม่สาระ 
๑๒.น.ส.นนทยา  เพิ่มยศ   งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ 
๑๓.นายประมวล  เนตรสว่าง  เหรัญญิกกลุ่มสาระ 
๑๔ น.ส.เสาวลักษณ ์ สันติธรรมเมธ ี  บรรณารักษ์ห้องสมุดกลุ่มสาระ  
๑๕. น.ส.นงพร  จู่พิชญ ์   งานควบคุมภายในกลุ่มสาระ 
๑๖. น.ส.บรรจง  นาคสุวรรณ ์  งานควบคุมภายในกลุ่มสาระ 
๑๗. น.ส.สารฤทธิ ์  โพธิราช   เจ้าหน้าที่ศูนย์ E-Learning  กลุม่สาระ 
 
 
 
 
 



 
๒ 

 
๑๘. .นางภัสสริญญา กังเจริญ   เจ้าหน้าที่ศูนย์ E-Learning  กลุม่สาระ 
๑๙. น.ส.มีนา  โอษฐงาม  เจ้าหน้าที่ศูนย์ E-Learning  กลุม่สาระ 
๒๐. น.ส.ลักษณา  อังกาบส ี  เลขานุการกลุ่มสาระ  

 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคําสั่งนี ้ ตั้งใจปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ  เพื่อให้การ
ดําเนินงานในทุก ๆ ด้านบรรลผุลตามเปา้หมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 
 

        ทั้งนี้   ตั้งแต่วนัที่     ๑๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 

สั่ง   ณ   วันที่     ๑๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 
 

(นายพิชยนันท์  สารพานิช) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  ๑๒๔ /๒๕๕๔ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ 
---------------------------------------------------- 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้.ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒  ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายใน  และ
อํานาจหนา้ที่ของสถานศึกษา หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ.๒๕๔๘  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ 
วรรค ๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ   ดังนี ้

 

๑.  น.ส.อุษา  นะแน่งนอ้ย  หัวหน้ากลุ่มสาระ  
๒.  นางนลินพร  สมสมัย   รองหัวหน้ากลุ่มสาระ  
๓.  นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ  
๔. น.ส.เสาวนีย ์  จิระสุทธิตระกูล  วัดผลกลุ่มสาระ 
๕. น.ส.จิรา  จั่นเล็ก   วัดผลกลุ่มสาระ 
๖. น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ  พัสดุกลุ่มสาระ 
๗. น.ส.ฤทัยรัตน ์  ศรีพวงมาลัย  พัสดุกลุ่มสาระ 
๘. น.ส.อรวรรยา  ภาคคํา   งานวิจยั/สารสนเทศกลุ่มสาระ 
๙. น.ส.จุฑารัตน ์  สิทธิคําทบั  งานวิจยั/สารสนเทศกลุ่มสาระ 
๑๐.น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย  ประชาสัมพนัธ์กลุ่มสาระ 
๑๑.นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ ์  งานประกันคุณภาพการศึกษากลุม่สาระ 
๑๒.น.ส.อรวรรยา  ภาคคํา   งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มสาระ 
๑๓.นางโสภา  พงศ์เทพูปถัมภ ์  เหรัญญิกกลุ่มสาระ 
๑๔.น.ส.ฤทัยรัตน ์  ศรีพวงมาลัย  บรรณารักษ์ห้องสมุดกลุ่มสาระ  
๑๕.น.ส.จิรจิตร  คําเสถียร   งานควบคุมภายในกลุ่มสาระ 
๑๖.น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ  เจ้าหนา้ที่ศูนย์ E-Learning  กลุม่สาระ 
๑๗.นางชนิสรางค ์ ปรากฏชื่อ  งานสารบรรณกลุ่มสาระ 
๑๘.น.ส.ฤทัยรัตน ์  ศรีพวงมาลัย  หัวหน้าระดับ ม.๑ 
๑๙.นางทิพย์จนัทร์ หงษา   หัวหน้าระดับ ม.๒ 
๒๐.น.ส.วีร์สุดา  จันทโชต ิ  หัวหน้าระดับ ม.๓ 
๒๑.น.ส.จิรจิตร  คําเสถียร   หัวหน้าระดับ ม.๔ 
 
 



 
๒ 
 

๒๒.น.ส.เสาวนีย ์  จิระสุทธิตระกูล  หัวหน้าระดับ ม.๕ 
๒๓.น.ส.จิรา  จั่นเล็ก   หัวหน้าระดับ ม.๖ 
๒๔.น.ส.วีร์สุดา  จันทโชต ิ  สวัสดิการกลุ่มสาระ 
๒๕.น.ส.วีร์สุดา  จันทโชต ิ  ป้ายนิเทศกลุ่มสาระ 
๒๖.นางจุฑามาศ  วานชิชัง   ป้ายนิเทศกลุ่มสาระ 
๒๗.นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี  สวัสดิการครูต่างชาต ิ
๒๘.น.ส.จุฑารัตน ์  สิทธิคําทบั  สวัสดิการครูต่างชาต ิ
๒๙.นางนลินพร  สมสมัย   เลขานุการกลุ่มสาระ  

 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคําสั่งนี ้ ตั้งใจปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ  เพื่อให้การ
ดําเนินงานในทุก ๆ ด้านบรรลผุลตามเปา้หมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 
 

        ทั้งนี้   ตั้งแต่วนัที่     ๑๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 

สั่ง   ณ   วันที่     ๑๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 
 

(นายพิชยนันท์  สารพานิช) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

คําสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่  ๑๒๕ /๒๕๕๔ 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
---------------------------------------------------- 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนวชริธรรมสาธิต  เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๒  ว่าด้วยการแบง่ส่วนราชการภายใน  และอํานาจหน้าที่
ของสถานศึกษา หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน พ.ศ.๒๕๔๘  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ วรรค ๑  แห่ง
พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในกลุ่มกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  ดังนี ้

 

๑.  นายพิราม  ภูมิวิชิต   หัวหน้ากลุ่ม  
๒. นายเพิ่มศักดิ ์  พูลสวัสดิ ์  รองหัวหน้ากลุ่ม  
๓. น.ส.เสาวนีย ์  จิระสุทธิตระกูล  รองหัวหน้ากลุ่ม  
๔.  น.ส.พันทิพา  หิงสุวรรณ  รองหัวหน้ากลุ่ม 
๕.  น.ส.ศริิพร  โกมารกุล  วัดผลกลุ่ม  
๖. นายนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย  พัสดุกลุ่ม  
๗. น.ส.อรสา  ชาติรัมย ์  งานวิจยั/สารสนเทศกลุ่ม  
๘. นางศรีนภา  อรัญญาเกษมสุข  ประชาสัมพนัธ์กลุ่ม  
๙. นายวิท ู  ศรารัชต ์  งานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่ม  
๑๐.น.ส.จิรจิตร  คําเสถียร   เหรัญญิกกลุม่  
๑๑.นายปุ้ย  คงอุไร   งานควบคุมภายในกลุ่ม  
๑๒.น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ ์   งานแผนงานกลุ่ม 
๑๓.นางแสนสุข  คําแก้ว   กรรมการกลุ่ม 
๑๔.นางเบ็ญจมาศ  เดชเสน่ห์  กรรมการกลุ่ม 
๑๕.น.ส.มณทิพย ์  เจริญรอด  กรรมการกลุ่ม 
๑๖.นางพัชรี  ระมาตร์   กรรมการกลุ่ม 
๑๗.น.ส.อุษา  นะแนง่น้อย  กรรมการกลุ่ม 
 
 
 
 
 



 
๒ 

 
๑๘.น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย  กรรมการกลุ่ม 
๑๙.นายณรงค ์  หนูนารี   กรรมการกลุ่ม 
๒๐.นางปุญยนุช  เอกศิริ   เลขานุการกลุ่มสาระ  

 

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคําสั่งนี ้ ตั้งใจปฏิบัติหนา้ที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ  เพื่อให้การ
ดําเนินงานในทุก ๆ ด้านบรรลผุลตามเปา้หมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 
 

        ทั้งนี้   ตั้งแต่วนัที่     ๑๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 

สั่ง   ณ   วันที่     ๑๐  เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๕๔ 
 
 

(นายพิชยนันท์  สารพานิช) 
ผู้อํานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


